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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
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ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศัพทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบน
เคร่ืองบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ี
แหง

6 ความปลอดภัย
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การเร่ิมตนใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1 กดและเลือ่นหนากากดานหลังไปทางดานลางของ
โทรศัพทเพ่ือถอดหนากากออก (1)

2 ถอดแบตเตอร่ี (2)
3 ใสซมิการดลงในท่ีวางซิมการดโดยควํ่าหนาสัมผัสสีทองลง

(3)
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4 ใสแบตเตอรี ่(4) แลวปดหนากากกลับคืน (5)

การถอดซิมการด

การใสการด microSD
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับ
เคร่ืองรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใช
งานรวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย
และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ท่ีมีความจุถึง 8 GB

การดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดอาจมีมาใหพรอมกับโทรศัพท
และอาจใสไวในโทรศัพทแลว หากไมมี ใหดําเนินการตอไปน้ี

8 การเริ่มตนใชงาน
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1 เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
2 ใสการดหนวยความจําลงในชองใสการดหนวยความจํา โดย

ใหบริเวณหนาสัมผัสหงายขึน้ และกดใหล็อคเขาท่ี
3 ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การถอดการด microSD
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเม่ือยังมี
การใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความ
จําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไว
บนการดเสียหายได
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คณุสามารถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําระหวางใชงาน
โทรศัพทโดยไมตองปดเคร่ือง แตคุณตองแนใจวาไมมีแอปพลิ
เคช่ันท่ีกําลังเขาใชงานการดหนวยความจําในปจจุบนั

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาแลวเปนบางสวนจากโรงงาน
ผลิต หากอุปกรณระบุวาประจุไฟต่ํา ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับอุปกรณ
3 เมื่ออุปกรณระบุวาแบตเตอรี่มีประจไุฟเต็มแลว ใหถอดสาย

อุปกรณชารจออกจากอุปกรณ แลวจึงถอดสายอุปกรณชารจ
ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

10 การเริ่มตนใชงาน
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คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนชวงระยะเวลาหนึ่ง และคุณ
สามารถใชอุปกรณขณะท่ีกําลังชารจได หากแบตเตอรี่ไมมีประจุ
ไฟเหลืออยูเลย อาจใชเวลาประมาณ 2-3 นาทีกอนท่ีตัวระบุการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถดําเนินการ
โทรออกได

เสาอากาศ

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีก
เล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศ
กําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง
หรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําให
มกีารใชพลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใช
งานแบตเตอรี่สั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเคร่ืองหมายสี
เทา

การเริ่มตนใชงาน 11
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ชุดหูฟง

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของ
คุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลง
สัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก

12 การเริ่มตนใชงาน
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ปุมและสวนตางๆ

1 หูฟง

2 จอแสดงผล

3 ปุมเลือก

4 ปุม Navi™ ตอจากน้ีไปจะ
เรียกวาปุมเล่ือน

5 ปุมโทร

6 แผงปุมกด

7 ปุมเปด/ปดและวางสาย

การเริ่มตนใชงาน 13
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8 ชองเสียบอุปกรณชารจ

9 ชองเสียบชุดหูฟง (3.5 มม.)

10 เลนสกลองถายรูป

11 ไมโครโฟน

12 ลําโพง

13 ชองใสการดหนวยความจํา

14 รูรอยสายคลองขอมือ

15 ชองเสียบ Micro USB

ขนาด

นํ้าหนัก 58.81 กรัม

ปริมาตร 80.72 ซีซี

ความยาว 107.5 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 45.5 มม.

ความสงู (สงูสุด) 13.8 มม.

14 การเริ่มตนใชงาน
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การเปดและปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดคางไว

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงาน และคุณไมไดปอนตัวอักษรใดๆ
โทรศัพทจะอยูในโหมดพรอมทํางาน

1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย

2 ระดับประจุแบตเตอรี่

3 ช่ือระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

4 หนาท่ีของปุมเลือก

ปุมเลือกซาย ไปที่ ชวยใหคุณเขาสูฟงกชันในรายการปุมลัดสวน
ตัวของคุณ เมื่อดูรายการ เลือก ตัวเลือก > เลอืกตัวเลือก เพ่ือ
ดูฟงกชันท่ีใชงานได หรือเลือก ตัวเลือก > จัดวาง เพ่ือจัดการ
ฟงกชันในรายการปุมลัดของคุณ

การเริ่มตนใชงาน 15
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การล็อคปุมกด

ในการปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3.5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด และกดปุม *
ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งคาเปดใชการลอ็คปุมกดไว ใหปอน
รหัสโทรศัพทเมื่อเคร่ืองแสดงขอความใหปอน

ในการตั้งคาล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลาท่ีตั้งไว
เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > การตั้ง
คา > โทรศัพท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เม่ือ
คุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

16 การเริ่มตนใชงาน
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ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศพัทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใส
ซิมการดในเครื่อง เชน ตารางนัดหมายและเกมส บางฟงกชัน
ปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

แอปพลเิคชั่นที่ทํางานเบือ้งหลงั
การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใช
พลังงานแบตเตอรีส่ิ้นเปลอืงและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่
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ขอมลูท่ัวไป

เก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใช
ใน เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz โปรด
ตดิตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกตดิตั้งไวลวงหนาแลวและอาจ
ยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไมไดอยูใน
เครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
เว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเครือ่งกอนเริม่ใชงานคุณสมบตัิตางๆ ของเครื่อง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไร
สายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเครื่องน้ี คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีต
ประเพณีทองถิ่นท้ังหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อ่ืน และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัด
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
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คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของ
อุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความ
ปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เร่ิมใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานไดบนทุก
เครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบ
เครือขายเก่ียวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคา
ธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขาม
เครือขายจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคํา
อธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ี
สงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัตบิางอยางของโทรศัพท
เคร่ืองน้ีท่ีตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0
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(HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรใน
ภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติ
เหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี
รายการที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศัพทเคร่ืองน้ี ซึ่งใชหนวยความจํารวมกันน้ัน
ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคช่ันอีเมล, ขอความ
ทันใจ การใชคุณสมบตัิอยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาน้ีจะลด
จํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับคุณสมบัติอ่ืน หากโทรศัพท
ของคุณแสดงขอความวาหนวยความจําเต็ม ใหลบขอมูลบาง
อยางท่ีจัดเก็บไวในคุณสมบัติหนวยความจําท่ีใชรวมกันออก

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณโดยไม
ไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสท่ีตั้งไวลวงหนาคือ 12345 คุณสามารถ
สรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งใหโทรศัพทถามรหัสได คุณควร
เก็บรหัสไวเปนความลับ และเก็บไวในท่ีปลอดภยัแยกจากตัว
เคร่ือง หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําเครื่องไป
ท่ีศูนยบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม และ
ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดในโทรศัพทของคุณอาจถูกลบ สําหรับ
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ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือตัวแทน
จําหนายโทรศัพทของคุณ

รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดชวยปองกันการใชงานที่ไมได
รับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดเพ่ือเขาสู
บริการบางอยาง หากคุณปอนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง
ติดตอกัน เคร่ืองจะขอใหคุณใสรหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไมมี
รหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ของซมิการดของคุณ อาจตองใช PIN สําหรับลายเซ็นเพ่ือลง
ลายเซ็นแบบดิจิตอล คณุจําเปนตองใสรหัสระบบเมือ่ใชการ
จํากัดการโทร

ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยัของ
โทรศัพท เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย

การสนับสนุนของ Nokia
ตรวจสอบ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ใน
พ้ืนท่ีของคุณ เพ่ือดูเวอรชั่นลาสุดของคูมือน้ี ขอมูลเพ่ิมเติม
ดาวนโหลด และบริการท่ีเก่ียวของกับผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ

บริการต้ังกําหนดคา
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล และ
บริการอ่ืนๆ สําหรับรุนโทรศัพทของคุณไดท่ี www.nokia-
asia.co.th/setup
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Nokia PC Suite
คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite และขอมูลท่ีเก่ียวของ
ในเว็บไซตของ Nokia ท่ี www.nokia.co.th/pcsuite

ศนูยบริการ Nokia Care

หากคุณตองการติดตอกับศูนยบริการ Nokia Care โปรดตรวจดู
รายช่ือศูนยบริการลูกคา Nokia Care ในประเทศของคุณท่ี
www.nokia.co.th/contactus

การบํารุงรักษา
สําหรับบริการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบรายช่ือศูนยบริการ
Nokia Care ท่ีใกลบานคุณท่ี www.nokia.co.th/repair
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การโทร

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพท รวมท้ังรหัสประเทศและ
รหัสพ้ืนท่ี หากจําเปน กดปุมโทรออกเพ่ือโทรไปยังหมายเลข
น้ัน เล่ือนขึ้นเพ่ือเพ่ิมหรือเล่ือนลงเพ่ือลดระดับเสียงของหูฟง
หรือชุดหูฟงในระหวางการสนทนา

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เม่ือตองการปฏิเสธไม
รับสาย ใหกดปุมวางสาย

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือ
ฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
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ปุมลดัในการโทร

ในการกําหนดหมายเลขโทรศพัทใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 หน่ึง
ปุม ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน แลวเลื่อนไปยัง
หมายเลขท่ีตองการ แลวเลือก กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพท
ท่ีตองการ หรือเลือก คนหา แลวตามดวยรายชื่อท่ีบันทึกไว

ในการเปดใชฟงกชันโทรดวน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
โทรออก > โทรดวน > เปด

ในการโทรออกโดยใชฟงกชันโทรดวน เมื่อเคร่ืองอยูในโหมด
พรอมทํางาน ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว

24 การโทร
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การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว
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หากตัวอักษรตัวถดัไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอน
ตัวอักษร

หากตองการเขาใชงานเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชบอย และตัว
อักษรแบบพิเศษ ใหกด 1 ซ้ําๆ ในการเขาใชงานรายการตัว
อักษรแบบพิเศษ ใหกด *

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ัง
ในการปอนตัวอักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิม
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํา
กอน และกดปุมเล่ือนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวน
สุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

26 การเขียนขอความ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



3 เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ตัวอยางเชน หากตองการเขยีนขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ เลือก
หนาตางขอความและ ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย
ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ "คิดถึง U" ใหทําตาม
ตอนตอไปน้ี

1 กด 1 ส่ีคร้ังเพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0

เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือ
เสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน
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เคล็ดลับ: หากตองการเปลีย่นเปนการปอนตัวอักษรภาษา
อังกฤษหรือตัวเลข ใหกด #

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับ
ท่ีอธิบายไวสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

• ในการยืนยันคํา ใหเล่ือนไปทางขวา
• หากตองการเวนวรรค ใหเล่ือนไปทางขวาหลังจากท่ีได

ยืนยันคําแลว หรือกดปุม * คางไว

เพ่ือเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากน้ันเลือกเวนวรรค
• ในการคนหาคําท่ีตรงกันกอนหนาน้ีหรือถัดไป ใหเล่ือนขึ้น

หรือลง
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การสํารวจเมนู

ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะ
กลาวถึงฟงกชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ

ในโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก เมนู แลวเลือกเมนูและเมนูยอย
ท่ีตองการ เลือก ออก หรือ กลับ เพ่ือออกจากเมนูในระดบั
ปจจุบัน กดปุมวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน
โดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลอืก >
มุมมองเมนูหลัก
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ขอความ

คุณสามารถอาน เขยีน สง และบันทึกขอความ มัลติมีเดีย เสียง
และขอความ Flash และอีเมล บริการรับสงขอความสามารถ
ใชได หากเครือขายหรือผูใหบริการของคุณสนับสนุนเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน
รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมี
ความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปนสอง
ขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัว
อักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษร
จากภาษาท่ีเลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่อาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความที่
จําเปนตองสงจะแสดงขึ้น

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝาก
ขอความที่ถูกตองไวในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขน้ีตั้งไวเปนคา
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เร่ิมตนในซมิการดของคุณ ในการตั้งหมายเลขดวยตัวเอง เลือก
เมนู > ขอความ > การตั้งคา ขอความ > ขอความตัว
อักษร > ศนูยขอความ > เพ่ิมศนูย แลวปอนช่ือและหมายเลข
ท่ีไดมาจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือ
วิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตก
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย
หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

สําหรับขอมลูการใชงานและการสมัครใชบริการสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณยังสามารถ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได โปรดดูที “การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 21
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การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอร

โทรของผูรับ หรือท่ีอยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับ
จากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลือก เพ่ือเพ่ิมผูรับและหัว
เร่ือง รวมทั้งกําหนดตัวเลือกในการสง

3 เลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
4 ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือนไปที่แถบสิ่งท่ีแนบ

ท่ีอยูดานลางของจอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5 หากตองการสงขอความ ใหกด สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะ
เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ

1 ในการเขยีนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ >
สรางขอความ > ขอความดวน
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2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัว
อักษร) แลวเลือก สง

ขอความคลปิเสยีง Nokia Xpress
การสรางและการสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS แบบงายๆ

1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลิป
เสยีง เคร่ืองบันทึกเสียงจะเปดขึน้

2 บันทึกขอความ
3 ใสหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขหรือมากกวาน้ันในชอง

ถึง: หรือเลือก เพ่ิม เพ่ือดึงหมายเลข
4 ในการสงขอความเบอร ใหเลือก สง

อีเมล
เขาถึงบัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 โดยใชโทรศัพทของคุณ
เพ่ืออาน เขยีน และสงอีเมล การใชแอปพลเิคช่ันอีเมลสงอีเมล
ไมเหมือนกับการสงอีเมลเปนขอความตัวอักษร

กอนท่ีคุณจะใชอีเมลได คุณตองมีบัญชีอีเมลและการตั้งคาท่ีถูก
ตอง คณุสามารถสอบถามความพรอมในการใหบริการ และการ
ตัง้คาบัญชีอีเมลไดจากผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณอาจไดรับ
การตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ
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การเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

ขอความทันใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึ่งเปนบรกิารเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได
คณุตองสมคัรขอใชบรกิารและลงทะเบียนกับศูนยบริการ IM ท่ี
คุณตองการใช คุณสามารถสอบถามการใชบริการน้ี รวมท้ังราคา
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตาง
กันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคณุ

ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา
และทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผล

ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ี
คณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ
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การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
ในโหมดสแตนดบาย กดปุม 1 คางไว

การแกไขหมายเลขระบบฝากขอความเสยีง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง > หมายเลขศนูยรับ
ฝาก ขอความเสียง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา ขอความ และเลือกจาก
รายการตอไปน้ี

การต้ังคาท่ัวไป  — บนัทึกสําเนาของขอความที่สงในโทรศัพท
ของคุณ ใชเขียนทับขอความเดิมหากหนวยความจําขอความ
เต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ
ขอความตัวอักษร  — ใหมีรายงานการสง ตั้งคาศูนยขอความ
สําหรับ SMS และอีเมล SMS เลือกประเภทอักขระท่ีรองรับ และตั้ง
คาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความแบบตัวอักษร
ขอความมัลติมีเดีย  — ใหมีรายงานการสง ตั้งคาลักษณะของ
ขอความมัลติมีเดีย ใหมีการรับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา
แลตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความแบบมัลติมีเดีย
ขอความบริการ  — เรียกใชงานขอความบริการ และใชเพ่ือตั้ง
คาท่ีตองการท่ีเก่ียวกับขอความบริการ
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รายชื่อ

เลือก เมนู > รายช่ือ

คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ท้ังใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
คณุสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมดวยหมายเลขโทรศัพทและ
รายการขอความไวในหนวยความจําของโทรศัพท ช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของซิมการดจะ
แสดงโดย 

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก ช่ือ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม ใน
การเพ่ิมรายละเอียดใหกับรายช่ือ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
หนวยความจําท่ีใชคือ โทรศพัท หรือ เครื่องและซิม เลือก
ช่ือ เลื่อนไปที่ช่ือ และเลือก ขอมูล > ตัวเลอืก > เพิ่มขอมูล

ในการคนหารายชื่อ เลือก ช่ือ และเลื่อนดูรายช่ือหรือปอนตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อหน่ึงรายช่ือระหวางหนวยความจําเครื่อง
และหนวยความจําของซมิการด เลือก ชื่อ เล่ือนไปที่รายช่ือ และ
เลือก ตัวเลอืก > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพทไดเพียงหมายเลขเดียวสําหรับช่ือแตละช่ือในหนวย
ความจําของซมิการด
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ในการเลือกหนวยความจําของซิมการดหรือเคร่ืองเพ่ือจัดเก็บ
รายช่ือของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงช่ือและหมายเลขโทรศัพท
ในรายชื่อ และในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําสําหรับจัดเก็บรายช่ือ
ใหเลือก การตั้งคา

คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน
vCard ในการสงนามบัตร เลือก ชื่อ คนหารายชื่อท่ีมีขอมูลท่ีคุณ
ตองการจะสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลอืก > สงนามบตัร
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บันทึกการโทร 

ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซิงโคร
ไนซของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทร
และบริการน้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ
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การตั้งคา 

รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึง่
คณุสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพ
แวดลอมท่ีตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลีย่นการตั้งคารูปแบบ
ต้ังเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อ
หมดเวลาท่ีตั้งใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ี
ไมไดตั้งเวลาไว

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถคนหาการตั้ง
คาท่ีเหมือนกันน้ีไดในเมนู รูปแบบ
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จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของโทรศัพท เลือก เมนู > การต้ัง
คา > จอแสดงผล

วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

ในการกําหนดวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคาวันและเวลา

ในการกําหนดรูปแบบของวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคารูป
แบบ วันที่และเวลา

ในการกําหนดโทรศัพทใหปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตาม
เขตเวลาที่ใชอยูในปจจุบัน ใหเลือก รับขอมูลวันที่และ เวลา
อัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัด
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครือ่งท่ีใชงา
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดั

ตัว
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ในการกําหนดฟงกชันของโทรศัพทใหกับปุมเลือกดานซายหรือ
ดานขวา ใหเลือก ปุมเลอืกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย

หากตองการเลอืกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเล่ือน ใหเลือก ปุม
สํารวจ เล่ือนไปยังทิศทางที่ตองการ แลวเลือก เปลีย่นคา
หรือ กําหนด แลวเลือกฟงกชันจากรายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและทํา ขอมูลสํารอง แลว
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การสลบั โทรศัพท  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไว
ระหวางโทรศัพทกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี
Bluetooth
สรางขอมูล สํารอง  — สรางขอมูลสํารองของขอมูลท่ีเลือกลง
ในการดความจําหรือไวในอุปกรณภายนอก
เรียกคืนจาก ขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลขอมูลสํารองท่ีเก็บไว
ในการดความจําหรือในอุปกรณภายนอก แลวตั้งคากลับไปที่
โทรศัพท เลือก ตัวเลอืก > ขอมูล เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ไฟลขอมูลสํารองท่ีเลือก
ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไว
ระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน, PC หรือ
เซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายซึ่งชวยใหคุณเช่ือม
ตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไปน้ี: เขาใชท่ัวไป, แฮนดฟร,ี 
ชุดหูฟง, ออบเจกตพุช, การโอนไฟล, เครือขาย dial-up, พอรต

ล, เขาใชซิม, generic object exchange, การกระจาย
สูง, audio video remote control และ generic audio 

distribution คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ี
รับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจ
ระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลย ีBluetooth 

โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ 
ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลว
ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี
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1 เลือก ช่ือโทรศพัทของฉัน แลวปอนช่ือสําหรับโทรศัพท
2 ในการเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก

Bluetooth > ใช สัญลักษณ  แสดงวา Bluetooth กําลัง
ทํางาน

3 ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก
เช่ือมตอกับอุปกรณ เพิ่มพิเศษดานเสียง แลวเลือก
อุปกรณท่ีตองการเช่ือมตอ

4 ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะ
เช่ือมตอ ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว > เพ่ิมอุปกรณ
ใหม
เลื่อนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก เพ่ิม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ
แลวอนุญาตใหเช่ือมตอกับอุปกรณ Bluetooth เคร่ืองอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภยั ใหปดฟงกชัน Bluetooth
หรือกําหนดคา การปรากฏของเครื่อง เปน ไมแสดง รับการ
เช่ือมตอ Bluetooth จากเครื่องของผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
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ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การ
เช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล แบบแพค
เก็ต แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเมื่อ
แอปพลิเคช่ันตองการใชการเช่ือมตอดังกลาว การเช่ือมตอจะปด
ลงเม่ือคณุปดแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเชื่อมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ต
โดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดเคร่ือง

คณุสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มโดยเช่ือมตอโทรศัพทกับ
เคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดผานเทคโนโลยี Bluetooth สําหรับ

ละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC Suite

โทรศพัทและการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

ในการโอนสายเรียกเขา ใหเลือก การโอนสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ

หากตองการใหเคร่ืองพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบ
คร้ังหลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ ใหเลือก เรียกซ้ํา
อัตโนมัติ > เปด
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หากตองการใหเครือขายแจงเตอืนเมื่อมีสายเรียกเขาขณะที่คุณ
กําลังสนทนา ใหเลือก ต้ังคาสาย เรียกซอน > ใชงาน (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการกําหนดใหระบบแสดงหมายเลขของคุณแกผูท่ีคุณ
โทรหาหรือไม ใหเลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง ใหเลือก เมนู > การต้ัง
คา > โทรศัพท > การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง

เสยีงสัง่งานและการโทรออกดวยเสียง
ใชโทรศัพทของคุณโดยการเปลงคําส่ังเสียงและใหโทรศัพท
โทรออกโดยการพูดช่ือท่ีบันทึกไวในรายชื่อ

เสียงส่ังงานและการโทรออกดวยเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา การ
จดจําเสียงไมไดรองรับในทุกภาษา ในการตรวจดูวาระบบรองรับ
ภาษาใดบางน้ัน เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > การต้ัง
คาภาษา > ภาษาในการจดจํา เสยีง ในการตั้งคาภาษาท่ีให
ระบบจดจํา ใหเลือกภาษาท่ีตองการ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหา
ขึน้ได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดัง
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น้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไม
วาในสถานการณใดก็ตาม

ในการฝกใหการจดจําเสียงในโทรศัพทจําเสียงคณุ ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > การจดจําเสยีง > การฝก
จดจําเสียง

ในการเปดคําสั่งเสียงสําหรบัฟงกชัน ใหเลือก เมนู > การต้ัง
คา > โทรศัพท > การจดจําเสยีง > เสียงสั่งงาน ตามดวย
คุณลักษณะ และฟงกชัน สัญลักษณ  แสดงวาคําสั่งเสียงเปด
ใชงานอยู

ในการเปดใชคําส่ังเสียง เลือก เพิ่ม ในการเลนคําส่ังเสียงท่ีใช
อยู ใหเลือก เลน

ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเล่ือนไปที่ฟงกชัน และเลือก ตัว
เลอืก

ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกดวยเสียง เมื่อเคร่ืองอยูใน
โหมดพรอมทํางาน กดปุมเลือกทางขวาคางไว คุณจะไดยิน
เสียงสัญญาณสั้นๆ และขอความ กรุณา เปลงเสยีง จะปรากฏ
ขึน้ เปลงคําส่ังเสียงหรือช่ือจากในรายช่ือติดตอท่ีคุณตองการ
โทรออก หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการช่ือ
ท่ีตรงกันจะปรากฏขึน้ โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของชื่อแรกท่ี
ตรงกันจากในรายชื่อ หากเปนคําสั่งท่ีไมถูกตอง ใหเล่ือนไปที่
รายการอ่ืน

46 การต้ังคา

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตางๆ ตอไปน้ีจะแสดงขึ้นหากมกีารเช่ือมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใช
งานรวมกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณ เพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษ แลวเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
ท่ีคุณเลือก

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคา
เหลาน้ีมาใหคุณดวย

เลือก เมนู > การต้ังคา และ การต้ังกําหนด คา

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การต้ังคาเริ่มตน  — ดูผูใหบริการท่ีจัดเก็บอยูในโทรศัพท และ
ตั้งคาผูใหบริการเริ่มตน
ใชคาเร่ิมตนใน ทุกแอพพลิเคชั่น  — เปดใชการตั้งกําหนด
คาท่ีเปนคาเร่ิมตนสําหรับโปรแกรมที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — ดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบริการ
ตางๆ และใชงานหรือลบบัญชีน้ัน ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม
ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่มใหม เลือกประเภท
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บริการ แลวปอนขอมูลท่ีจําเปน ในการใชงานบัญชีสวนตัว ให
เล่ือนไปท่ีบัญชีดังกลาว แลวเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

การต้ังคาการใชงานกลับไปตามเดิม
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก
เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนการ ตั้งคาด้ังเดิม และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี

คืนการต้ังคา เทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ัง
โดยไมลบขอมูลสวนตัว
เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและลบ
ขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดียไฟลสื่อ
และรหัสการใชงาน
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เมนูระบบ

เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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คลังภาพ

เคร่ืองของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management)
เพ่ือปองกันขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกคร้ังกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

การจัดการสทิธิแบบดิจิตอล

เจาของเน้ือหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิตอล (DRM)
แบบตางๆ เพ่ือปกปองทรัพยสินทางปญญาของตน รวมถึง
ลิขสิทธิ์ โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพื่อเขาสู
เน้ือหาที่มี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณสามารถเขา
สูเน้ือหาที่มีการปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA
DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได หากซอฟตแวร
DRM บางซอฟตแวรไมสามารถปองกันเน้ือหาได เจาของเนื้อหา
อาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสู
เน้ือหาใหมท่ี DRM น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนํา
เน้ือหาที่มี DRM ปองกันไวบางเน้ือหาท่ีอยูในโทรศัพทของคุณ
มาใชอีกคร้ัง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเน้ือหา
ท่ีมีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเน้ือหาท่ีไมมี
DRM ปองกันไว

ขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย Digital rights management
(DRM) มาพรอมกับสิทธิการใชท่ีเก่ียวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของ
คุณในการใชขอมูลน้ัน
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หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลท่ีปองกันดวย OMA DRM เม่ือจะ
สํารองขอมูลท้ังรหัสการใชและขอมูลน้ัน ใหใชฟงกช่ันการ
รองขอมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite

หากโทรศัพทมีเน้ือหาที่ปองกันดวย WMDRM ท้ังรหัสการใชและ
เน้ือหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท
คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเน้ือหาหากไฟลในโทรศัพทของ
คุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเน้ือหาอาจจํากัดความ
สามารถในการใชเน้ือหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกคร้ัง
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการดูแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
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ส่ือ

กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 480x640
พิกเซล

เพ่ือการทํางานที่เร็วขึ้นขณะถายภาพ ใหตั้งคากลองไวท่ีความ
ละเอียดต่ําลง เมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา

การถายภาพ

ในการใชฟงกชันภาพน่ิง ใหเลือก เมนู > สือ่ > กลอง หรือหาก
เปดใชฟงกชันวิดีโอ ใหเล่ือนซายหรือขวา ในการถายภาพ
เลือก จับภาพ

ในการยอหรือขยายในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึน้หรือลง

ในการเปดใชงานตัวตั้งเวลาหรือถายภาพเปนชุดตอเน่ืองอยาง
รวดเร็ว เลือก ตัวเลือก แลวเลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ในการตั้งคาคุณภาพของภาพ ความละเอียดของภาพ หรือดู
เวลา เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
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บนัทึกคลิปวิดีโอ

ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ ในการเริ่มตน
บันทึกคลิปวิดีโอ เลือก บันทึก

เมื่อจะทําการบันทึก การเลือกใชวิดีโอคุณภาพต่ําลงจะทําให
บนัทึกภาพในระยะเวลาที่นานขึน้ ในการเปลี่ยนการตั้งคา
คุณภาพ และตั้งคาเวลาสูงสุดของคลปิวิดีโอ เลือก เมนู >
สือ่ > กลอง > ตัวเลอืก > การต้ังคา > คุณภาพคลปิวิดีโอ
หรือ ความยาววิดีโอคลิป

วิทยุ FM
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเคร่ืองโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM
ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด * คาง
ไว
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การคนหาสถานีขางเคียง
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว

การจัดเก็บสถานี
คนหาสถานีท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บสถานี

การสลบัระหวางสถานีที่จัดเก็บไว
เล่ือนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหวางสถานี หรือ
กดปุมตัวเลขของที่ตัง้สถานีในตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การเปดฟงวิทยุไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดวิทยุ
กดปุมวางสายคางไว

เครื่องบนัทึกเสียง
เมื่อจะเร่ิมบันทึก ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบนัทึก แลวกด
ปุมบันทึกเสมือนจริงบนหนาจอ
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ในการฟงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนที่บันทึก
ลาสุด ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชขอความมัลติมีเดยี ให
เลือก ตัวเลอืก > สงที่บันทึกลาสุด

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคณุมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงเพลงหรือไฟล
MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง

การเริ่มหรือหยุดเลนช่ัวคราว
กดปุมเล่ือน

การขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบนั
เล่ือนไปทางซาย

การขามไปยังเพลงกอนหนา
เล่ือนไปทางซายสองครั้ง
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การขามไปยังเพลงถัดไป
เล่ือนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กําลงัเลนอยู
กดปุมเล่ือนไปทางซายคางไว

การเดินหนาเพลงที่กําลงัเลนอยูอยางเร็ว
กดปุมเล่ือนไปทางขวาคางไว

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การปดหรือเปดเสียงเครื่องเลนเพลง
กด #

การเปดฟงเครือ่งเลนเพลงไวเปนพ้ืนหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดเครื่องเลนเพลง
กดปุมวางสายคางไว
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แอปพลิเคชั่น

ซอฟตแวรในโทรศัพทอาจมแีอปพลิเคช่ัน Java และเกมสท่ี
ออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia รุนน้ีโดยเฉพาะ

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น

ในการเปดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น ใหเลือก เกมส หรือ แหลง
รวบรวม เล่ือนไปที่เกมสหรือแอปพลิเคชั่น แลวเลือก เปด

ในการดูหนวยความจําท่ียังเหลืออยูสําหรับการตดิตั้งเกมสและ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานะหนวยความจํา

หากตองการดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ตัว
เลอืก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวนโหลด
แอปฯ โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ัน J2ME™ Java กอน
ท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นน้ีใชงานไดกับ
โทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
อ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคชั่นท่ีมี
สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™
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แอปพลิเคช่ันท่ีดาวนโหลดแลวอาจจัดเก็บไวใน คลงัภาพ
แทน แอปพลิเคชั่น

58 แอปพลเิคชั่น
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ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลกุ

ในการตั้งคาเปดหรือปดนาฬิกาปลุก ใหเลือก เตือน:
ในการตั้งเวลานาฬิกาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก:
ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคณุเมื่อถึงวันท่ีเลือกในสัปดาห
ใหเลือก ปลกุซ้ํา:
หากจะเลือกหรอืปรับตั้งคาเสียงปลุก ใหเลือก เสยีงปลุก:
ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน:

หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เลื่อนไป
เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงการหมดเวลาเลื่อนท่ีเลือกไว และจะ
สงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ
หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปน
ตัวทึบ
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ในการสรางบันทึกปฏิทิน ใหเลื่อนไปที่วันท่ี แลวเลือก ตัว
เลอืก > สรางบนัทึก

หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดูขอมูล หาก
ตองการลบบันทึกท้ังหมดในปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
บนัทึก > บันทึกทั้งหมด

หากตองการดูสิ่งท่ีตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่
ตองทํา สิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคัญ
หากตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก เมื่อตองการเลือกบันทึกให
อยูในสถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งท่ีตองทําตามกําหนดเวลา ให
เลือก ตัวเลอืก
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เว็บหรืออินเทอรเน็ต 

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพท ลกัษณะของเว็บเพจอาจแตกตางกันเน่ืองมาจาก
ขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของ
เว็บเพจได

ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ ฟงกชันการเบราสเว็บอาจแสดง
เปนเว็บหรืออินเทอรเน็ตในเมนู ตอจากน้ีไปจะเรียกวา เว็บ

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยั
ท่ีเพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใหบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนตอการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ

หากตองการทําการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > เว็บ >
โฮมเพจ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย กดปุม 0 คางไว
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หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

62 เว็บหรืออินเทอรเน็ต
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บริการซมิ

ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช

บริการซิม 63
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรอง
อาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
accessories
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ขอกําหนดที่ควรปฏิบตัิสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊ก

ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งใน

พาหนะไดรับการติดตัง้อยางแนนหนาและทํางานอยาง
ตอง

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4C ไมเกิน 4.5 ช่ัวโมง ไมเกิน 335 ช่ัวโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทาน้ัน เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอ
กําหนดของแบตเตอรี ่อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี ขอกําหนด
ของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียก
เขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล
และคุณสมบัติอ่ืนๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอร่ี และระยะเวลาท่ี
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ใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานอง
เดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบาย
ก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

66 อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia
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คําแนะนําดานส่ิงแวดลอม

น่ีคือคําแนะนําถึงวิธกีารท่ีคุณสามารถมีสวนชวยปกปอง
แวดลอม

ประหยัดพลังงาน
เม่ือคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็ม และถอดอุปกรณชารจออกจาก
เคร่ือง อยาลืมถอดปลัก๊อุปกรณชารจจากเตารับบนผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยๆ หากคุณปฏบิัติดังน้ี

• ปดและตัดการใชงานแอปพลิเคช่ัน การบริการ และการ
เช่ือมตอเมื่อคุณไมไดใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตั้งคาอุปกรณใหอยูในโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะ

เวลาขัน้ต่ําสุดท่ีไมไดใชงาน หากมีฟงกชันน้ีในอุปกรณของ
คุณ

• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกด ตั้งคาระดับ
เสียงของอุปกรณใหอยูในระดับปานกลาง

คําแนะนําดานสิ่งแวดลอม 67
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รีไซเคิล
คณุจําไดหรือไมวาตองรีไซเคิลอุปกรณเครือ่งเกาของคุณ?
65-80% ของวัสดุในโทรศัพทมือถือของ Nokia สามารถนํามา
รีไซเคิลได สงคืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และ

ภณัฑท่ีใชงานแลวในจุดรวบรวมที่จดัเตรียมไวใหเสมอ 
ในการ ระทําดังกลาว คุณจะชวยไมใหม ีการท้ิงทําลายขยะอยาง

การควบคุม และการเปนสนับสนุนการรีไซเคิลวัสดุตางๆ 
ตรวจสอบวิธีการรีไซเคลิผลิตภัณฑ Nokia ของคุณท่ี
www.nokia.com/werecycle หรือ www.nokia.mobi/
werecycle

คณุสามารถรีไซเคิลบรรจุภณัฑและคูมือผูใชไดตามขอกําหนด
ดานการรีไซเคิลในพ้ืนท่ีของคุณ

ดูขอมูลเพ่ิมเติม
ดขูอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมของ
อุปกรณไดท่ี www.nokia.com/ecodeclaration

ขอมลูผลิตภัณฑและความปลอดภัย

แบตเตอรี่
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับ
การออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้คือ BL-4C Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอืน่ที่ใชงานไดกับ
โทรศพัทรุนนี้ โทรศพัทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปนี้
AC-3 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊ก
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เสียบ ความแตกตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K
หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอร่ีกจ็ะคอยๆ
เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสงัเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก
Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตองเชื่อมตอ
อปุกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทกีวาทีส่ัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทุก
คร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไม
ควรเสียบแบตเตอร่ีที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานาน
เกนิไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจเตม็ไว
แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลีกเลีย่งอณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธภิาพและอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศพัทไมสามารถใชงานได
ชัว่คราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูทีอ่ณุหภูมิต่าํกวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิขึ้นไดเม่ือมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ
คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือน
แถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกิดข้ึนได เชน ในกรณีทีค่ณุพก
แบตเตอร่ีสาํรองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอร่ี
หรือวัตถสุําหรับเชือ่มตอเกิดความเสยีหายได
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การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัด
แบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไม
ควรทิง้รวมกับขยะภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอร่ี ใน
กรณีทีส่ารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้นสมัผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตา หากสมัผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที หรือรีบไปพบ
แพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือ
นําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกิดการระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจ
ทาํใหเกดิการลุกไหม การระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดย
เฉพาะบนพืน้ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอร่ีไดชํารุดเสยีหาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพือ่
ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอร่ีทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเก็บ
แบตเตอร่ีใหพนมือเดก็เล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia ทกุครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคณุ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอร่ีที่ซื้อเปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอร่ีจากศนูยบริการหรือ
ตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรมโดยใช
ข้ันตอนตอไปนี้
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การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อคุณดภูาพโฮโลแกรมบนฉลาก คณุควรเหน็รูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia

Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเหน็โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia
(Nokia Original Enhancement) ในอกีมุมหนึ่ง

2 เมื่อคณุเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ลง และขึ้น คณุควรเหน็จุด 1, 2,
3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ
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การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอร่ีดงักลาวจะเปน
แบตเตอร่ีของแทรอยเปอรเซ็นต หากคณุไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือหากคณุมี
เหตผุลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคณุทีม่ีสติก๊เกอรโฮโลแกรมไมใชแบตเตอร่ีของ
แทของ Nokia ควรเลกิใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่ศนูยบริการหรือตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ได
รับอนุญาตที่ใกลทีสุ่ดเพื่อขอความชวยเหลือ

หากคณุตองการคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัแบตเตอร่ีของแทของ Nokia โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่เีย่ียมและมีฝมือการผลิตทีป่ระณีต
คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคณุอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชืน้ และของเหลวทกุประเภท
หรือความชุมชื้น จะทําใหเกดิองคประกอบของแร ซ่ึงอาจทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิกสสึก
กรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดี
กอน แลวจึงคอยใสแบตเตอร่ีกลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทาํใหอุปกรณสวนที่
สามารถขยบัไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอณุหภูมิทีส่งูหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการ
ใชงานของอปุกรณอเิลก็ทรอนิกสสั้นลง แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนทีเ่ปน
พลาสตกิงอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอณุหภูมิปกติจาก
อณุหภูมิที่เย็นจัด ความชืน้จะกอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ืองโทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจทาํใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอยีดออนเกิดความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทาํความสะอาดพื้นผวิของโทรศพัทเทานั้น
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• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศพัทหรือไดรับการรับรองเทานั้น การใช
เสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทาํให
โทรศพัทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณวิทยุสื่อสาร
ดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดที่คณุตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกปฏิทนิ

• เพื่อสมรรถนะสงูสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ โดยการปดสวติช
โทรศพัทและถอดแบตเตอร่ีออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน่ๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี และวัสดบุรรจุภัณฑทีใ่ชแลวไปยังจุดคดัแยกขยะ
เฉพาะทุกคร้ัง วธิีนี้จะชวยปองกนัการกําจัดขยะที่ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิ
วสัดใุชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวิธกีาร
รีไซเคลิผลติภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือ 
werecycle

ขอมลูเพิม่เติมดานความปลอดภัย
พืน้ผิวของโทรศัพทเคร่ืองนี้ปราศจากสารนิกเกิล

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมทัง้อุปกรณเสริมอาจมีชิน้สวนอปุกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเกบ็อุปกรณ
ดงักลาวใหพนมือเดก็เล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกตใิกลกบัหู
หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนตเิมตร (5/8 นิ้ว) เม่ือใชซองหนังสําหรับพก
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พา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศพัทเพื่อการพกพา วัสดตุางๆ เหลานี้ไมมีควรมีโลหะ
เปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชือ่มตอกับระบบเครือขายทีม่ีคุณภาพเพื่อสงไฟลหรือขอความ
ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสงไฟลหรือขอความที่เปนขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอได
อยางมีคณุภาพ โปรดตรวจสอบดวูาคณุปฏิบตัิตามคาํแนะนําเกีย่วกบัระยะหางระหวางเครื่องที่
กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิน้สวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วัตถทุี่ทาํจากโลหะอาจดงึดูดเขาหาโทรศพัท อยาวาง
บตัรเครดติหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศพัท เพราะขอมูลที่เก็บไวอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอุปกรณสําหรับสงสญัญาณวทิยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสยัหรือไมแนใจวา
อปุกรณนั้นไดรับการปองกันพลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปด
โทรศพัทในสถานพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุดําเนินการดงักลาว เนื่องจากโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลงัใชอปุกรณที่มีความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยูหางจากอุปกรณทางการ
แพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เคร่ืองควบคุมการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการ
ทาํงานของหวัใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กบัเคร่ืองดงักลาว สาํหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงักลาว ควรปฏิบัตดิงันี้:

• เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว)
เสมอขณะที่เปดโทรศพัทอยู

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกบัหขูางทีต่รงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกดิข้ึน

74 ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



• ปดโทรศพัทเคลื่อนที่ทนัทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• อานและทําตามคาํแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทย โปรดปรึกษา
กบัแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสขุภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได ในกรณีที่มี
สญัญาณรบกวนเกดิขึ้น คณุควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคณุ

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเลก็ทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตั้งไมถูกตองหรือมีการ
ปองกนัไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวยอเิลก็ทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคมุความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถงุลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ
บริษัทผูผลติหรือตวัแทนจําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ตดิตัง้ไวในยานพาหนะ
ของคณุ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตัง้อุปกรณในยานพาหนะ การบริการหรือ
ตดิตัง้ทีไ่มถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิ้นของโทรศพัทมือถือในรถยนตไดรับการติดตัง้และทาํงาน
อยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวทีต่ิดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิดไวรวมกบัโทรศพัท ชิน้
สวนของโทรศพัท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับยานพาหนะที่มีถงุลมนิรภัย โปรดสังเกตวา
ถงุลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอดัที่แรงมาก ดงันั้น คณุไมควรตดิตัง้อุปกรณหรือวาง
โทรศพัทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก การติดตัง้
อปุกรณไรสายไวในยานพาหนะอยางผิดวิธอีาจกอใหเกิดอนัตรายรายแรงในขณะทีถุ่งลม
นิรภัยพองตวัออกได

คณุไมควรใชโทรศพัทขณะอยูบนเคร่ืองบิน และควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบิน การใช
โทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้ง
เปนการรบกวนเครือขายของโทรศพัทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย
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บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัตติามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิจะรวมถงึบริเวณที่มีการแนะนําใหดับ
เคร่ืองยนต การเกดิประกายไฟบริเวณพื้นที่ดงักลาวอาจกอใหเกิดการระเบดิหรือเพลงิไหมที่
อาจทาํใหบาดเจ็บหรือเสียชวีิต ปดโทรศพัทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเตมิเชื้อเพลิง เชน ใกล
เคร่ืองสบูแกสในสถานีบริการน้ํามัน ควรปฏิบัติตามขอหามเกีย่วกับการใชอปุกรณวิทยุใน
บริเวณคลังน้ํามัน สถานีเกบ็น้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กาํลงัเกดิการ
ระเบิด ทัง้นี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัดเสมอไป
พืน้ทีต่างๆ เหลานี้ ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เกบ็หรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมี
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คณุควรตรวจสอบ
กบัผูผลิตยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพนหรือบวิเทน) เพือ่กําหนดวา
สามารถใชงานอปุกรณน้ีไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคยีงไดหรือไม

การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดนิ รวมทัง้ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ต
และโทรศพัทมือถือ เคร่ืองจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผู
ใหบริการสายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถประกันไดวาจะสามารถ
เชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสือ่สารทีด่ี
ทีส่ดุเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบัตดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี ้ตรวจสอบวามีสญัญาณเพียงพอหรือไม
ข้ึนอยูกบัโทรศัพทของคุณ คณุอาจจําเปนตองดาํเนินการดงันี้

• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศพัท ในกรณีทีโ่ทรศัพทของคณุจําเปนตองใช
ซิมการด

• ปดการจํากดัการโทรทีค่ณุไดเปดใชไวในโทรศพัท
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• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบินมา
เปนรูปแบบทีใ่ชงานในปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉนิทีใ่ชกบัทองที่ทีค่ณุอยู ณ ปจจุบนั ซึ่งหมายเลขฉุกเฉนิในแตละ
พื้นที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่จําเปนใหถกูตองมากที่สุด โทรศพัท
มือถอืของคณุอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดยีวในสถานทีเ่กิดเหตุ อยาเพิง่วางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวทิยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิ
ความถ่ีสัญญาณคลื่นวิทยุทีแ่นะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทาํขึ้นโดย
ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัยที่ออกแบบมา
เพื่อคุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption
Rate) ขอกําหนด SAR ทีก่ําหนดไวในคาํแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปน
คาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํขึ้นในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถ่ีที่ระดบัพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่
ทัง้หมดที่ทาํการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่ํากวาคาสงูสดุ เนื่องจาก
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่
กาํหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกับสถานีเครือขาย
หลัก

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สาํหรับการใชโทรศพัททีห่คูอื 0.66 
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การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอ
กาํหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิม่
เตมิเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลติภัณฑที ่www.nokia.com

ขอมลูศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที่ 161 หมู 2
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย
อาํเภอธัญบรีุ ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 
น.

เซ็นทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมัรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 
น.
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คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวทิยุคมนาคมนี้มีอตัราการดดู Rate - SAR) 
อนัเนื่องมา

การใชเคร่ืองวิทยุ
แหงชาติประกาศกาํหนด 

กลืนพลงังานจําเพาะ (Specific Absorption 
จากเคร่ืองวิทยุคมนาคมเทากับ 0.66 วัตต/กก. 

ปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจาก
ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความ

คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

20.30

20.30
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที่
904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนอง
บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 
น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด
เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลข
ที่ 79/290 ถนนสาธุประดษิฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอ
เมือง เชยีงใหม 50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุุมวิท พัทยา9) หมู 9
ถนนสขุุมวิท ตาํบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนน
มิตรภาพ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อาํเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมาย
(ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย) ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบงัคับที่เกี่ยวกบัการขาย
ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้สําหรับบุคคลทีไ่ด
ซื้อผลิตภัณฑ Nokia ทีร่วมอยูในชดุผลติภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลิตภัณฑ")

Nokia รับประกนัวาในระหวางระยะเวลาการประกันคณุภาพ Nokia หรือบริษัททีไ่ดรับมอบ
หมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองในเวลาที่มีเหตผุลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ
และคณุภาพตามวิชาชพีอยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia พจิารณาแต
เพียงผูเดยีวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมใหแทนตามการประกันคณุภาพอยางจํากัด
นี้ (เวนแตกฎหมายจะกาํหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถใชบงัคบัไดในประเทศทีค่ณุไดซื้อผลติภัณฑทีมุ่งผลิตเพือ่จําหนายใน
ประเทศนี้เทานั้น
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ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคณุภาพจะเริ่มตนตัง้แตเวลาทีซ่ื้อผลติภัณฑเดมิโดยผูใชที่ซ้ือเปนคน
แรก ผลติภัณฑอาจประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับ
ประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทัง้นี้ ระยะเวลาการรับ
ประกันจะเปนดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสาํหรับโทรศพัทเคลื่อนทีแ่ละอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลอง
โทรศพัทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลติภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอปุกรณใชสิ้น
เปลอืงตามทีร่ะบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลอืงและอปุกรณเสริม: แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ
แบตเตอร่ี แทนวางแบบตัง้โตะ ชดุหูฟง สายเคเบิล และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทกึซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดีรอม หรือการดหนวยความจํา

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคณุจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคณุภาพนี้จะไมมีการ
ขยายหรือตอ หรือกระทาํการใดๆ ทีม่ีผลกระทบที่เกีย่วกับการขายชวงในภายหลัง การซอม
หรือการเปลีย่นใหแทนในผลติภัณฑ อยางไรกด็ี สาํหรับชิน้สวนทีไ่ดรับการซอมจะไดรับการ
ประกันคณุภาพตามระยะเวลาการประกันคณุภาพเดมิ หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วนัตัง้แตวนัที่
ซอม แลวแตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับประกนั
ในกรณีทีค่ณุตองการใชสิทธิตามการประกนัคุณภาพอยางจํากัดนี้ คณุสามารถตดิตอศนูยการ
ตดิตอของ Nokia (ในกรณีทีม่ีศนูยนี้ โปรดพิจารณาอตัราคาโทรศพัทภายในประเทศที่ใช)
และ/หรือในกรณีทีจ่ําเปน ใหสงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปทีศ่นูยใหความชวยเหลอืของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กาํหนด
โดย Nokia ขอมูลเกี่ยวกบัศูนยใหความชวยเหลอืของ Nokia สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย
Nokia และศนูยการติดตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองที่หากมี

คณุตองสงคนืผลิตภัณฑหรือชิน้สวนทีม่ีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปทีศ่นูย
ใหความชวยเหลอืของ Nokia หรือสถานทีใ่หบริการที่กาํหนดโดย Nokia กอนสิน้ระยะเวลา
การประกันคณุภาพ
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เมื่อใชสิทธิตามการประกันคณุภาพอยางจํากัด คณุตองแสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือชิน้สวนทีม่ี
ปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ทีม่ีการระบุอยาง
ชดัเจนถงึชื่อและที่อยูของผูขาย วันทีแ่ละสถานที่ที่ซ้ือ ประเภทผลิตภัณฑ และ IMEI หรือ
เลขลําดบัอปุกรณอืน่ๆ

การประกันคณุภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกบัผูใชเดมิทีซ่ื้อผลติภัณฑเปนคนแรกและ
ไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใชถดัไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของบคุคล
ภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือลงิค ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลติภัณฑหรือไม
ไมวาจะถกูรวมในระหวางการตดิตัง้ การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ในระหวางสาย
การสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธกีารที่คณุกําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช
บงัคบัอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของ
คณุ จะสามารถทาํงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กาํหนดโดย
บคุคลภายนอก รวมทัง้จะไมรับประกันวาการทํางานของซอฟตแวรดงักลาวนี้จะไมมีการติดขัด
หรือปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข

2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลมุถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใชงานตาม
ปกต ิ(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพยีง การสกึหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอร่ีหรือ
จอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง (ซ่ึงรวมถึงแต
ไมจํากัดเพยีง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก
ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่เกดิจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวม
ถงึการใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชทีใ่หโดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของ
ผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทาํอ่ืนๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองหรือขอบกพรองที่ถูกกลาว
อางที่เกิดข้ึนโดยขอเทจ็จริงทีว่ามีการใชผลิตภัณฑกบั หรือเชื่อมตอกับ ผลติภัณฑ อปุกรณ
เสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการทีไ่มไดผลิต จัดหาหรือไดรับอนุญาตจาก Nokia และได
มีการใชนอกเหนือจากวตัถุประสงคที่กาํหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคณุหรือของบุคคลภายนอกไปยังการ
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บริการ บญัชอีืน่ๆ ระบบคอมพวิเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจ
เกดิขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีการอืน่ๆ ทีห่ลากหลาย

4. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองที่เกดิข้ึนโดยขอเท็จจริงที่
วาแบตเตอร่ีเกิดการลัดวงจรหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการ
ถกูทาํลาย หรือมีการใชแบตเตอร่ีในอุปกรณอืน่นอกเหนือจากที่กาํหนดใหใช

5. การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้จะไมใชบงัคบัในกรณีที่ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลีย่น หรือ
ซอมโดยบุคคลอืน่ใดทีม่ิใชศนูยใหรับบริการทีไ่ดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใช
อะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดบัของผลติภัณฑ รหสัวันที่ของ
อปุกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดงึออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวิธใีดๆ กต็าม และการพิจารณาดังกลาวนี้จะอยูในดลุยพนิิจแตเพียงผูเดยีว
ของ Nokia

6. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่ผลติภัณฑโดนละอองน้ํา
ความชืน้ หรือความรอนจัด หรือเง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดงักลาว มีการกดักรอน การออกซิเดชัน การเปอนอาหารหรือของเหลว หรือ
ไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระทีเ่ปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและเครือขายเซลลลูารและ/หรือเครือ
ขายหรือระบบอื่นๆ ทีใ่ชกับผลติภัณฑ ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคณุภาพกับ
การดาํเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสยัของเครือขายเซล
ลลูารหรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจ
จําเปนตองปลดลอ็ค SIM หรือล็อคอื่นๆ ทีไ่ดมีการเพิม่เพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขายหรือผู
ใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตามการ
ประกันคณุภาพหรือการที่ Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการประกันคณุภาพไดอยาง
สมบูรณซ่ึงมีสาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM
หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสาํเนาตางๆ หรือเกบ็เอกสารที่มีขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญทีเ่กบ็
อยูในผลิตภัณฑของคณุ เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสญูหายในระหวางการซอมหรือการ
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เปลีย่นผลติภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia" และตามทีก่ฎหมาย
อนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทัง้โดยชดัแจงหรือโดยปริยาย ในความเสยี
หายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดข้ึนจากความสูญหาย ความเสียหาย
หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ

ชิน้สวนหรืออปุกรณอืน่ทัง้หมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยนใหใหมจะเปนกรรมสทิธิข์อง
Nokia ในกรณีทีผ่ลติภัณฑทีถู่กสงกลับคนืถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไขและขอผูกพันของ
การประกันคุณภาพอยางจํากดันี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับมอบหมายขอสงวน
สทิธิทีจ่ะคดิคาบริการ ในขณะทีซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิน้
สวนใหม เทยีบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟตแวร ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑ
มีการสงออกอกีครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอกีประเทศหนึ่ง ผลติภัณฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศทีไ่มถือวาเปนขอบกพรองตามการประกนัคุณภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดยีวของคณุตอ Nokia และเปน
ความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในขอบกพรองในผลติภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ขอกําหนดของ
กฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคบั หรือ ii) สิทธใิดๆ ของคณุตอผูจําหนายผลิตภัณฑ

การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนทีค่วามรับผิดและการประกนัคณุภาพของ Nokia
อืน่ๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณอกัษร โดยขอกาํหนด (ไมบังคบั) โดยขอสัญญา โดยการ
ละเมดิ หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถงึแตไมจํากัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายทีใ่ช
บงัคับ ขอกาํหนด การประกันคณุภาพ หรือเง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัคณุภาพและ
ความสมบูรณที่เหมาะสมกบัสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบ
สาํหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสยี
การใชผลิตภัณฑหรือการทาํงาน การสูญเสยีทางธรุกิจ การสูญเสยีในการทําสญัญา การสูญ
เสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว ตนทนุหรือคาใชจายทีเ่พิม่ข้ึน หรือสําหรับความ
เสียหายหรือความเสียหายทางออม ความเสยีหายหรือความสญูเสียที่เกดิข้ึน หรือความเสีย
หายหรือความสูญเสยีพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะมูลคาของ
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ผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากัดดงักลาวจะไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชวีิตที่เกิดจากการ
ละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปนของ Nokia

ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่กาํหนดเงื่อนไขหรือการ
ประกันคณุภาพโดยปริยายใหกับการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ จํากัด
หรือปรับเปลีย่น หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลีย่นเวนแตกระทาํอยางจํากดั ในกรณี
ทีข่อกาํหนดตามกฎหมายดงักลาวใชบังคบั และ Nokia สามารถปฏิบัตติามได ความรับผิดตาม
ขอกําหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสนิคา: เปลีย่นสินคาหรือ
สิง่ของที่เทียบเทาสินคา ซอมสนิคา ชําระราคาคาเปลี่ยนสนิคาหรือการไดมาในสินคาทีเ่ทา
เทียมกัน หรือชําระราคาในการซอมสนิคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกคร้ัง หรือ
ชาํระราคาในการที่ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลติภัณฑของคณุเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีทีม่ีความซับซอน
Nokia ขอแนะนําใหคณุทาํความคุนเคยกบัคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับผลติภัณฑ
โดยทาํหมายเหตไุวดวยวาผลติภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัดสูง และ
ชิน้สวนอืน่ๆ ดงักลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวงัอยางดี

ขอมูลการประกนัคณุภาพ ขอกาํหนด และคณุภาพของผลติภัณฑทัง้หมดอาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

0434
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศใน
ทีน่ี้วา RM-635 ผลติภัณฑนี้สอดคลองกบั
ขอกําหนดทีจ่ําเปนและบทบญัญตัิ
Directive 1999/5/EC ที่เกีย่วของอื่นๆ คณุ
สามารถอานสําเนาของประกาศเรื่องความ
สอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ
Navi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia
Corporation ผลิตภัณฑอืน่และชือ่บริษัท
อืน่ที่กลาวถงึในที่นี้อาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของ
เจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia
กอน Nokia ดําเนินนโยบายในการพฒันา
อยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใด
ของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบับนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหสัขอความ
RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษา
ความปลอดภัยจาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Sun
Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4
Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใช
งานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการ
เชือ่มตอกับขอมูลที่เขารหสัตามขอกําหนด
ของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา
เพือ่ใชในกจิกรรมสวนตวัและไมใชทางการ
คา และ (ii) เพื่อใชเชื่อมตอกับวดิีโอ
MPEG-4 ของผูใหบริการวดิโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอ่ืนใด
นอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิม่เตมิรวมถึงขอมูล
ทีเ่กี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงาน
ภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถ
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ดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต http://
www.mpegla.com

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมาย
ทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดย
อบุัตกิารณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสีย
หายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่
เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพยีง
การรับประกนัโดยนัยถึงความสามารถในการ
ทาํงานของผลิตภัณฑที่จําหนาย และความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถปุระสงค
ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือ
ขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายทีใ่ช
บงัคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
ทกุเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วาง
จําหนายและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลา
นี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจ
สอบรายละเอยีดและตวัเลือกภาษาทีม่ีให
เลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia
เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี
หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคบัของ
กฎหมายและขอบงัคบัดานการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ หามกระทํา
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลเิคชั่นของบริษัทอื่นทีม่าพรอมกบั
โทรศัพท อาจถกูสรางขึ้นและอาจเปนของ
บคุคลหรือนิตบิุคคลที่ไมใชกิจการในเครือ
หรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia ทัง้นี้ Nokia
ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิห์รือสิทธิใ์น
ทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผู
ผลติรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น Nokia จึงไมมีสวน
รับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความ
สามารถในการใชงานของแอปพลเิคชัน่
เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่น
หรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมได
ใหการรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลิเคชัน่
องบริษัทเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชัน่
ตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่น
เหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปน
โดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือ
เปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดย
กฎหมายทีน่ํามาใช คณุยังใหการรับรองตอ
ไปนี้อกีวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตร
จะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบไุว
อยางชัดแจง หรือโดยนัยในทกุกรณี รวมถงึ
แตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันของชือ่
สนิคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะ
สมของวตัถุประสงคพเิศษ หรือรับประกนัวา
ซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิบตัร

 ลขิสทิธิ ์เคร่ืองหมายการคา หรือสทิธิ์
อ่ืนใดของบุคคลทีส่าม

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อุปกรณของคุณอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนคลืน่วทิยุหรือโทรทัศนได (เชน เมื่อ
ใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคยีงกับอปุกรณ
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รับสญัญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุ
หยุดใชโทรศัพท หากสญัญาณรบกวนดงั
กลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการสอบถาม
เพิ่มเติม โปรดตดิตอศนูยบริการในพื้นทีข่อง
คณุ โทรศพัทเคร่ืองนี้สอดคลองตาม Part
15 ของกฎ FCC การทาํงานของเครื่องข้ึนอยู
กบัเง่ือนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุน
นี้ตองไมกอใหเกดิสญัญาณรบกวนทีเ่ปน
อนัตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับ
สญัญาณรบกวนทุกชนิดทีไ่ดรับ รวมถึง
สญัญาณรบกวนทีอ่าจทาํใหเกิดการทาํงาน
ทีไ่มพึงประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอ่ืน
ใดทีไ่มไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia
อาจทาํใหผูใชไมมีสทิธิใ์ชงานโทรศพัท
เคร่ืองนี้อกีตอไป
เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความ
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่
กทช. มท. 004-2548 และขอกาํหนดอื่น
ของ กทช.

/ฉบับที่ 2.0 TH
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